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Hallituksen kokous 13/2019  
Aika: 6. syyskuuta kello 14.15 
Paikka: Ag D221.3 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Kiril Sanasvuori 
Reetta Koskelo 
Aleksi Kivelä 
Onni Hinkkanen 
Joonas Pollari 
Mirva Toivio 
Jyri Kohvakka 
Lauri Ruuttunen 
Nio Piri 
Milla Koivuniemi 
Niko Kankkonen 
Nea Marjavaara 
Oula Karppinen 
Mikko Röyskö 
Tomi Kallinen 
 
Juho Hermunen 
 
Laura Huhta 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x, (saapui kohdassa 8.) 
x 
x, (saapui kohdassa 5.) 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
14.) 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
15.G.) 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 
15.C., poistui kohdassa 15.D.) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 14.31. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
  
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 12/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: poistetaan kohdat 10.A. Domain ja 
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15.B. Kevään tapahtumien karhut. Lisätään kohdat 20.C. Soposauna, 17.A. Haalarit, 17.B. Four 
loko, 17.C. Tree amigos, 15.L. Lanit, 15.K. Matlukaraoke. Siirretään muita kohtia tarpeen 
mukaan.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Läffän uusi saunojaennätys on 5.9. alkaen 57 saunojaa. Alimpana lauteilla ei ollut mukavaa. 
Kuluva viikko on ollut rankka, mutta hallitus on suoriutunut siitä hyvin. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 27.8.-6.9.2019, (87 henkilöä). Lista jäsenistä erillisenä 
liitteenä.  
 
8. Toimihenkilöiden nimeäminen 
Nimetään Laura Huhta ympäristö- ja kulttuuritoimihenkilöksi.  
 
9. Ynnän touhutuokio 
Onni on siivonnut fuksisaunan jälkiä ja siirrellyt Läffää Joonaksen kanssa. Monet hallituksen 
jäsenistä ovat liittäneet fukseja jäseniksi ja myyneet heille haalareita. Aleksi on tuonut 
vaihtareita tapahtumiin ja liittänyt heitä Ynnän jäseniksi. Instagramiin on tullut viitisenkymmentä 
uutta seuraajaa ja Facebookiin parisenkymmentä. Reetta on istuttanut Jyrki II:n uuteen 
ruukkuun. 
 
10. Ynnä verkossa 

A. Nettisivut 
Mikko on sitä mieltä, että nettisivut pitää siirtää toiselle palveluntarjoajalle, Louhelle, sillä 
siellä on parempi tarjonta ja halvempi hinta. Mikko myös huomasi, että kotisivujen 
tapahtumakalenterin voi jakaa ulkoiseen kalenteriin linkin kautta, joten päätettiin mainita 
siitä jäsenistölle viikkotiedotteessa. Tämä tarkoittaa, että tapahtumia kannattaa lisätä 
kotisivuille entistä aiemmin, jotta ne näkyvät jäsenillä omissa kalentereissaan aiemmin. 

 
11. Fuksit 

A. Varaslähtöpiknik 
Väkeä oli varsin hyvin ja he olivat paikalla pitkään. Tapahtuman aikana saatiin hyvin 
uusia jäseniä sekä haalaritilauksia, mutta hallitus voisi tulevaisuudessa osallistaa 
tutoreita esimerkiksi haalareiden sovituksessa. Ruokaa oli riittävästi. 

 
B. Sivuaineinfo 
Sivuaineinfo on 11.9. kello 16.15 salissa MaD202. Infossa on tänä vuonna samat aineet 
edustettuna kuin viimekin vuonna. Alussa aiotaan lyhyesti mainostaa Integraatiofestiä. 
Loimulta ja TEKiltä tarvitaan vielä puhujat. Loimulta esimerkiksi Jossu Hukari on hyvä 
vaihtoehto. 
 
C. Muut 
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Ei muuta. 
 

12. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Radikaalin kanssa on suunnitteilla marraskuun yhteiset sopokahvit ja joulukuussa 
pidetään Ynnän oma isompi vuoden päättävä sopotapahtuma. 

 
B. Kopoasiat 
Muutamalla fysiikan kurssilla alkaa luennot niin, että kansainväliset maisteriopiskelijat 
eivät voi päästä ensimmäisille luennoille johtuen orientaatioista ja byrokratiasta. Nea 
ottaa yhteyttä kurssien luennoitsijoihin asian tiimoilta. 
 

13. KV-asiat 
Jyri ja Nea tekivät hienon kv-videon tiedekunnan kv-opiskelijoiden infoon. Info meni Ynnän 
osalta hyvin. Vaihtareita on liitetty Ynnään ja heille on myyty haalareita. Nea pitää huolen, että 
ensi vuoden kv-vastaava tietää, keneen ottaa tiedekunnassa yhteyttä kv-asioista. 
 
14. Edustukset 

A. Hiukkanen 30v 
Mirva ja Nio lähtevät edustamaan Ynnää. Budjetoidaan 2x40 € osallistumismaksuun ja 
20 € lahjaan. 

 
Pidetään 6 min 30 s kokoustauko. 

 
15. Tapahtumat 

A. 3miot 
Lauri nappasi itselleen keskiviikon myyntivuoron. 3mioista tiedotetaan vielä 
viikkotiedotteessa. Joonas infoaa fukseja WhatsApp-ryhmässä. Hallituslippuja riittää vain 
lipunmyyjille, sillä tapahtuma tulee todennäköisesti myymään loppuun. 

 
B. Passion & Fuksivisa 
Mirva hoiti fuksivisan hyvin. Skumppa olikin kallista, joten voittajat saivat punkkua. 
Passionissa oli erittäin paljon ynnäläisiä, niin uusia kuin vanhojakin.  

 
C. Fuksikaraoke 
Fuksit aloittivat laulamisen. Resinan ravintolapäällikkö esitti, että Ynnän tarralla voisi 
saada alennusta hanajuomien lisäksi muihinkin juomiin. Pistetään harkintaan myös 
kevään alkuun isompi karaoketapahtuma.  

 
D. Fuksisauna 
Sää oli huono, mutta se ei ynnäläisiä hidastanut. Olvijuoksu oli onnistunut ja joukkueiden 
jako toimi hyvin. Fuksisaunassa on aina ollut ongelmana siivoaminen, tänä vuonna sen 
hoiti loppuun kolme henkilöä. Tulevaisuuden varalle hallitus suunnittelee 
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turvallisuussuunnitelman tapahtumille. Vaihtareilta tuli kiitosta tapahtumasta. Läffä 
kaipaa vielä siivousta. 

 
E. Poikkitieteelliset syyskauden avajaiset  
Drinkkilippujen kanssa on ollut sekaannusta. Jatkoilla oli arviolta noin 400 osallistujaa. 
Pidetään vastaisuudessa huolta, että tapahtuman nimi on julisteissa oikein. 

 
F. Luonnontieteellinen baarikierros 
Ryhmien vetäjiä ei ole vielä määrätty. Matlun tapahtumavastaavilla on tiistaina kokous, 
mutta päätöksiä pitäisi tehdä jo ennen sitä. Syrinx hoitaa ilmoittamisen baareille. 

 
G. Fuksiaiset 
Fuksiaisten tiimoilta on kokous maanantaina. Ilojuoma pulputtaa Nikon vessassa. 
Kokouksessa päätettävänä on rastien paikat. Nea kysyy meidän kestopullojen perään 
Radikaalilta ja Onni kysyy Veikolta. 

 
H. Fuksisitsit 
Tapahtuma löytyy Facebookista ja kotisivuilta. Ilmoittautuminen tapahtumaan hoituu 
meidän kotisivujemme kautta. Kiril toimii Ynnältä toastmasterina, mutta Emileltä ei ole 
vielä toastia löytynyt. Tapahtumaan ei tulosteta lauluvihkoja, sillä molemmilla järjestöillä 
on omat laulukirjat. 

 
I. Jyväsjärven ympäri pyöräily 
Valitaan maanantai 16.9. tapahtuman päiväksi. Veikon ehdotuksesta järjestetään pientä 
pyöränhuoltoa ennen lenkille lähtöä. 

 
J. Syysvaellus 
Mikko ottaa vastuun vaelluksen järjestämisestä. Haetaan JYYltä avustusta vaellukselle. 
JOPAlta voi tarvittaessa vuokrata välineitä. Mikko järjestää ensimmäisen kokouksen. 
Myös Laura ja Markus ovat osoittaneet kiinnostusta vaellukselle. 
 
K. Matlu-karaoke 
Karaoke pidetään todennäköisesti 8.10., ja tapahtuman on tarkoitus olla 
vaihtariystävällinen. 

 
L. Lanit 
Lanit pidetään 11.-13.10. Radikaalin kanssa. Haetaan JYYltä avustusta tapahtumaan. 
Budjetoidaan 200 € Lillukan vuokraan. Onni varaa Lillukan tältä istumalta. 

 
M. Muut 
Aleksi on ottanut Radikaalin risteilyvastaavaan yhteyttä. Syrinxin risteilyvastaava ei ole 
vielä meillä selvillä. Erikoishytit (eli sviitit) kysytään suoraan After Lecturelta. 
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16. Toimikunnat 
A. IntegraatioFest 
Toimikunnan seuraavasta kokouksesta ei ole vielä tietoa, mutta toivottavasti se järjestyy 
ensi viikolle. 

 
Pidetään 7,5 min kokoustauko. 

 
17. Yrityssuhteet 

A. Haalarit 
Haalareita on tähän mennessä myyty 69 paria. Nea pyrkii saamaan niihin vielä jokusen 
sponsorin. Annetaan Origoon ilmestyneitä TEKin taskuja fukseille haalareiden mukana, 
minkä jälkeen loput voidaan antaa yleiseen jakoon. 
 
B. Four loko 
Four lokon kanssa ei tule yhteistyötä. 

 
C. Tree Amigos 
Hallituksella on kiinnostusta yhteistyöhön, mutta haluamme ensin tietää yrityksestä 
enemmän. Nea järjestää tapaamisen yrityksen kanssa. 
 
D. Muut 
Accenturen yhteistyön kanssa on ongelmia. Pasargadin kanssa homma on kesken. 

 
18. Liikunta 

A. Muut 
Liikuntavuorot siirtyvät tästä syksystä alkaen U2-saliin. Liikuntavuoroa tullaan pitämään 
tiistaisin kello 20-21. Liikuntavuorojen alku tulee selviämään, kunhan Clavis ottaa Veikkoon 
yhteyttä avaimista. 
Järjestetään liikuntakokeiluna boulderointia. 

 
19. Sauna 
Eilen saatiin uusi kävijäennätys eli 57 henkilöä. 
Saunan valojen piuha ja piuhan pää, hätäjarrupiuha ja tuki on rikki. Lisäksi tarvitaan 
vaahtosammutin, kaasupoltin sekä ensiapulaukku. Budjetoidaan 50 € saunan 
kunnostustavikkeisiin. 
 
20. Budjetoinnit 

A. Rengasrauta 
Budjetoidaan 9,99 € rengasrautaan. 

 
B. Piknik 
Budjetoidaan 0,78 € varaslähtöpiknikin tarjoiluihin.  
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C. Soposauna 
Budjetoidaan 0,33 e soposaunan tarjoiluihin. 

 
D. Muut 
Ei muuta. 

 
21. Hankinnat 

A. Muut 
Harkitaan Crash Team Racingin hankkimista. Kolehti pelejä varten on hyvä idea, mutta 
toteutus voi olla vaativa. 

 
22. META 
Pidetään turvallisuusiltakoulu perjantaina 13.9. klo 15-20 KOAS Meeting Roomissa. Mikko 
varaa tilan. 
Reetta haluaa silpoa Jyrki II:n keväällä tehdäkseen lisää pikku-Jyrkejä. 
 
23. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 17.9.2019 kello 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
24. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään kello 18.42. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 27.8.-6.9.2019 
2. Kokouksen 13/19 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


